
in ter rupção é uma praga 
para a produtividade do pro
fissional. Segundo estudos 
de ciência cognitiva, o ser 
humano demora em média 
15 minutos para restabelecer 
a concentração após uma 

interrupção. Hoje, em um ambiente 
de trabalho em que as pessoas são 
interrompidas permanentemente 
por telefonemas, e-mails. comunica
dores instantâneos e redes sociais, 
sem contar as reuniões, manter o 
foco no que é importante é quase 
impossível. O resultado da baixa 
produtividade — estima-se que o 
excesso de interrupção diminua em 
40% nosso poder de realizar — é que 
estamos entregando um serviço de 

pior qualidade. E, obviamente, vol
tando para casa insatisfeitos ao fim 
de mais um dia de trabalho. 

Esqueça por um minuto os tera-
bites de informação que são despe
jados na sua mesa de trabalho dia
riamente. Um novo livro, lançado 
este ano no Brasil, mostra que a tec
nologia da informação é, sim, um 
grande vilão da produtividade, mas 
não é o pior deles. Para a advogada 
e escritora americana Susan Cain, 
autora de O Poder dos Quietos 
(Ed. Agir, 352 páginas, 22,90 reais), 
a arquitetura corporativa prejudica 
mais a concentração do que as men
sagens eletrônicas e a telefonia. Isso 
porque normalmente trabalhamos 
em espaços abertos que, intencio
nalmente, facilitam a convivência, 
a abordagem e a comunicação. Sim, 
essas características sempre foram 
tratadas como um avanço na repre
sentação do espaço de trabalho por 
t razerem um ar de democracia e 
liberdade. Mas há problemas tam
bém, que são pouco discut idos . 
"Trabalhamos em escritórios com 
pouco descanso do barulho ou do 
olhar dos colegas", diz Susan. 

A ideia de derrubar as paredes nas 
organizações é nobre, pelo menos na 
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teoria. O contato pessoal facilita o 
melhor fluxo de ideias entre funcio
nários. Consta que esse modelo de 
arquitetura foi desenvolvido no Ja
pão, país onde o respeito à hierar
quia é maior, e os escritórios de es
paços amplos foram uma forma de 
estimular a interação. A mensagem 
colou no mundo inteiro, turbinada 
na crença de diminuir a distância 
entre o corpo executivo e a base, 
facilitando o fluxo de informações. 
Virou padrão mundial. "Sem as pa
redes, os ambientes de trabalho se 
tornaram mais ruidosos e caóticos, 
e as trocas de ideias, mesmo sendo 
efetivas, passaram a não ter hora 
para acontecer, o que tem contribu
ído para atrapalhar o desempenho", 
diz Emerson Ciociorowski. coach e 
consultor de empresas. "Em culturas 
em que as pessoas já têm dificulda
de de concentração, como a brasilei
ra, isso é um problema." 

Outro ponto que Susan levanta 
em seu livro é que o ambiente cor
porativo favorece pessoas extrover
tidas e, naturalmente, complica a 
vida dos introvertidos. Para ela. es
tamos vivendo em um mundo que 
é tão expansivo, extrovertido e co
nectado que perdemos de vista o 

nosso lado introvertido, silencioso. 
"Corremos de reuniões a reuniões, 
prazos a prazos, sem momentos 
para refletir ou ficar sozinhos, em 
silêncio", diz Susan. A crescente 
busca de ioga, meditação e terapias 
al ternativas, segundo ela, é uma 
prova de como esse barulho todo 
tem afetado a vida das pessoas. 

A questão, aponta Susan, que pas
sou seis anos fazendo pesquisa para 
escrever o livro, é que o silêncio e a 
introspecção são ingredientes fun
damentais para que um profissional 
use a criatividade, a persistência e a 
moderação para assumir riscos. Sem 
esses elementos, os resultados pes
soal e corporativo ficarão prejudica
dos. "A criatividade depende da re
f lexão e da q u i e t u d e p a r a se 
desenvolver. Da mesma forma, o ba
rulho dissipa a persistência, o que faz 
as pessoas desistirem mais facilmen
te de pensar em soluções melhores 
para resolver algumas questões de 
forma mais inusitada e, acima de 
tudo, assertiva", escreve. 

Flávio Crivari, de 27 anos, coor
denador de produção de conteúdo 
da Anhanguera Educacional, diz 
preferir fazer em casa, onde há me
nos ruído, os trabalhos que deman-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Você S/A, São Paulo, ano 15, n. 6, p. 68-69, jun. 2012.




